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1. Dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego składka przeznaczona jest na misje, oraz
na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Także dzisiaj - spotkanie opłatkowe dla
pielgrzymów z grupy św. Wojciecha. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 14.00.
2. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych.
3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła paniom z ul. Armii Krajowej. Do sprzątania w
tym tygodniu prosimy mieszkańców z ul. Armii Krajowej: panią Jadwigę Szafran,
panią Ewelinę Sobczyk, panią Anielę Chyłek, panią Annę Hubka, panią Ritę
Paściak, i z ul. ks. Kwiatkowskiego panią Janinę Wilk, panią Lucynę Koziura, panią
Annę Łoboda i panią Helenę Chimka.
4. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego - zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego.
5. Od poniedziałku kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej Parafii. W tygodniu
kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, zaś w sobotę od godz. 9.00:
ks. Dziekan: Białka - poniedziałek i wtorek c.d. strona północna w kierunku
Błażowej Górnej, środa, czwartek i piątek strona południowa od Błażowej Górnej.
W sobotę - Błażowa Górna od Kąkolówki przy drodze głównej obie strony.
ks. Karol: poniedziałek - c.d. Błażowa Dolna - Krułówka, wtorek, środa Mokłuczka od strony Nieborowa, czwartek - Zagrody od strony Mokłuczki, piątek ul. Spółdzielcza, domy na Dziale + Liwośka.
ks. Szczepan: poniedziałek - blok przy ul. Myśliwskiej, wtorek - ul. Myśliwska +
ul. ks. Markiewicza, środa - ul. AK mały blok nr 14 + pierwsza klatka bloku nr 10,
czwartek - blok nr 10 + domy za blokiem, piątek - ul. Lutaka.
ks. Grzegorz: poniedziałek - ul. AK od ul. Pilipca i ul. Bankowa, wtorek - ul. ks.
Kwiatkowskiego + domy przy Placu Jana Pawła II, środa - ul. Działowa + ul.
Jagiellońska, czwartek - ul. Piłsudzkiego + domy przy ul. 3 maja (strona lewa w
kierunku cegielni), piątek - c. d. ul. 3 maja (strona lewa).
W sobotę Działki: dwóch księży od Błażowej Górnej (obiema stronami), trzeci od ul.
Mickiewicza (także obiema stronami).
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli artykuł: "Życie Ziemi Świętej" co Pan Jezus po ponad 2 tysiącach lat od narodzin w Betlejem spotkałby na ulicach
współczesnego Izraela? Czy poszłyby za Nim tłumy? W Gościu Niedzielnym artykuł:
"Bóg się odsłania" - Trzej mężczyźni: biały, śniady i czarnoskóry. Jeden młody, drugi
w sile wieku, trzeci stary. Co to znaczy? To, że Bóg objawił się wszystkim ludziom i
chce , aby wszyscy do Niego przyszli. I Inne ciekawe artykuły.

